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 Applicaties
- Publieke gebouwen 
- Kantoorgebouwen
- Winkels
- Hotels
- Restaurants
- ...

- Zeer goede spraak reproductie
- Snelle en simpele montering
- Zeer eenvoudig te monteren
- Verfbaar in alle RAL- kleuren
- 3 verschillende vermogenaftappigen
- Lichtgewicht design luidspreker

De CS-serie luidsprekers van AUDAC zijn ontworpen 
om gebruikt te kunnen worden in 
verschillende applicaties.

DE CSE55 luidspreker is een single cone luidspreker 
met een geintegreerde witte LED welke oplicht in-
geval van een evacuatiesignaal met een idle controle 
stroom.

De luidspreker combineerde proffesionele audioappa-
ratuur met een groot design en comfort. De planfond 
luidspreker is zo ontworpen dat hij een hoge kwaliteits 
spraakreproductie kan weergeven maar kan ook ge-
bruikt worden als indien er enkel achtergrond muziek 
gewenst is.

De CSE55 is zeer eenvoudig te monteren in plafonds 
met een standaard witte behuizing. De luidspreker zal 
nooit de aandacht trekken in welke situatie dan ook.

AUDAC voorziet de mogelijkheid om de CSE55 te 
bestellen in eender welke RAL-kleur tegen een extra 
kost. Hierdoor is de CSE55 perfect te integreren in 
eender welke omgeving.

De luidspreker is standaard voorzien van een 100V lijn-
transformator en heeft volgende aansluitmogelijkheden. 

- 1K6 Ohm - 6 W
- 3K3 Ohm - 3 W
- 6K6 Ohm - 1.5 W

De luidspreker bevat een ingebouwde LED welke 
geactiveerd kan worden met een spanning van 24 
V DC. Deze led kan gebruikt worden om alarmsysteen 
te visualiseren en een zorgen voor een extra veiligheid 
in gebouwen.

CSW55
l i c h t g e v e n d e  l u i d s p r e k e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Maximale vermogen 15 W
Lijntansformator Vermogen stand 1 6 W / 1666 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 2 3 W / 3333 Ohm
Lijntansformator Vermogen stand 3 1.5 W / 6666 Ohm
Signaalled Voeding: 24V DC

Stroom: 45mA
Hoek: 120°
intensiteit: 24 lummen
Kleur: Wit
behuizing: witte ABS

Frequentie response -3dB 70 Hz - 14 kHz
Maximale SPL W / 1m 100.8 dB
Impedantie 8 Ohm
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen Ø Ø  200 mm
Installatiediepte 70 mm
Uitsnij afmeting Ø167 mm
Gewicht 0.9  Kg
Kleur wit (RAL9010)

Zwart (RAL9005)
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2
EN60849

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Verzendingsgewicht 1 Kg - 0.038 Cbm
Opties verfbaar in alle RAL kleuren

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.


